
Είδος: ΝΟΜΟΙ Αρχή έκδοσης: ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Περιοχή: ΟΛΑ ΤΑ 
ΕΓΓΡΑΦΑ 
Έτος: 1977 ΦΕΚ: Α163 

Ν. 604/1977 (ΦΕΚ Α' 163): Περί ιδρύσεως και λειτουργίας Ιδιωτικών Ιατρείων, 
Κλινικών και Ενδιαιτηµάτων ζώων. 

 

(βλ. Και την εγκύκλιο ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 2058/282852/9-10-20 (ΑΔΑ: 
Ω02Υ4653ΠΓ-3ΘΑ) : Εφαρµογή του ν. 604/1977 (ΦΕΚ Α'163) «Περί ιδρύσεως και 
λειτουργίας Ιδιωτικών Ιατρείων, Κλινικών και Ενδιαιτηµάτων ζώων», όπως 
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 4711/2020 (ΦΕΚ Α'145)). 

 

Αρθρον 1 

Τα εν τω κράτει λειτουργούντα ιδιωτικά ιατρείας, κλινικαί, ενδιαιτήµατα ζώων, ως 
και έτερα ιδρύµατα σκοπούντα την πρόληψιν ή την θεραπείαν των λοιµωδών ή 
άλλων νόσων των ζώων ή την παρασκευήν ορών, εµβολίων ή άλλων παροµοίων 
σκευασµάτων προς προφυλακτικόν, διαγνωστικόν ή θεραπευτικόν σκοπόν, 
διατελούν υπό τον έλεγχον του κράτους, ασκούµενον υπό του Υπουργείου 
Γεωργίας. 

 

Αρθρον 2 

Ορισµοί 

Οπου εν τω παρόντι αναφέρονται: 

1 Ιατρείον ζώων ή Κτηνιατρείον, νοείται ο χώρος εις τον οποίον ο κτηνίατρος 
εξατάζει και παρέχει ιατρικήν αντίληψιν και νοσηλείαν εις ασθενή ζώα, µετά το 
πέρας της οποίας ταύτα απέρχονται. 

2.Κλινική ζώων ή Κτηνιατρική Κλινική, νοείται, βασικώς, ιατρείον ζώων εις το 
οποίον, πλην της παροχής ιατρικής αντιλήψεως, δύναται να παρέχεται και 
µακροχρόνιος νοσηλεία ή παρακολούθησις, εις ζώα τα οποία χαρακτηρίζονται ως 
εσωτερικά ασθενή, εις ειδικάς προς τούτο εγκαταστάσεις και χώρους αυτούς. 

3.Ενδιαίτηµα ζώων, νοείται ειδικόν οίκηµα, εις το οποίον παρέχεται επ' αµοιβή ή 
µη τροφή, κατοικία, περιποίησις και παρακολούθησις, εις υγιή ή εν αναρρώσει ζώα. 

4. Μικρά ζώα, νοούνται οι κύνες, αι γάλαι, οι κόνικλοι, τα διακοσµητικά και ωδικά 
πτηνά και γενικώς τα µικρά οικιακά ζώα συντροφίας. 

5. Μεγάλα ζώα, νοούνται τα κατοικίδια θηλαστικά, πλην των θηλαστικών της 
προηγουµένης παραγράφου. 

 

Αρθρον 3. 



Κατηγορίαι - Προϋποθέσεις ιδρύσεως Κτηνιατρείων Κτηνιατρικών 
Κλινικών και Ενδιαιτηµάτων ζώων. 

1. Τα Κτηνιατρεία, αι Κτηνιατρικαί Κλινικαί και τα Ενδιαιτήµατα ζώων διακρίνονται 
εις κατηγορίας ως κάτωθι: 

α. Κτηνιατρείον µικρών ζώων. 

β. Κτηνιατρίων µεγάλων ζώων. 

γ. Κλινική µικρών ζώων. 

δ. Κλινική µεγάλων ζώων. 

ε. Ενδιαιτήµατα µικρών ζώων. 

2. Δια του Π.Δ/τος εκδιδοµένου προτάσει του Υπουργού Γεωργίας ορίζονται οι όροι 
και αι προϋποθέσεις ιδρύσεως των εν παρ. 1 καταστηµάτων, το απαιτούµενον 
δι'έκαστον τούτων επιστηµονικόν προσωπικόν, η απαιτούµενη έκρτασις και οι επί 
µέρους χώροι αυτών, τα απαραίτητα όργανα και σκεύη δια την κανονικήν 
λειτουργίαν αυτών τηρουµένων των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων περί 
προστασίας δηµοσίας υγείας ως και πάσα σχετική λεπτοµέρεια εφαρµογής του 
παρόντος άρθρου. 

 

Αρθρον 4. 

Αδειαι ιδρύσεως 

[Αρχή Τροποποίησης]«1. [Αρχή Τροποποίησης]«Τα κτηνιατρεία και οι κτηνιατρικές 
κλινικές ιδρύονται από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, τα οποία απασχολούν κτηνίατρο 
ως επιστηµονικό υπεύθυνο. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος, φυσικό 
πρόσωπο, είναι κτηνίατρος, δύναται να ορίζεται ο ίδιος ως επιστηµονικός 
υπεύθυνος του κτηνιατρείου ή της κτηνιατρικής κλινικής.»- ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ 
ΕΔΑΦΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΠΑΡ. Ε12 (ΠΕΡ.1) ΤΟΥ ΑΡΘ. 1ο 
ΤΟΥ Ν. 4152/13, ΦΕΚ-107 Α/9-5-13 – Με την περ. 2 της υποπαρ. Ε12 του Ν. 
4152/13, ορίζεται ότι : “2.  Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντιβαίνει στις 
διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου καταργείται”. [Τέλος Τροποποίησης] . Τα 
ενδιαιτήµατα ιδρύονται και λειτουργούν από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα.» - ΑΝΤΙΚ. 
ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ. 8 ΤΟΥ Ν. 3955/11, ΦΕΚ-89 Α/20-4-11 - 
ΕΙΧΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14 ΤΟΥ Ν. 3170/03, ΦΕΚ-191 
Α’ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 14α ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ Ν. 3399/05, ΦΕΚ-255 Α’.[Τέλος 
Τροποποίησης] 

(Με την παρ. 14β του άρθρου 20 του Ν. 3399/05, ΦΕΚ-255 Α’ ορίζεται ότι 
: «Η λειτουργία των κτηνιατρείων µικρών ή µεγάλων ζώων που λειτουργούσαν 
κατά τη δηµοσίευση του ν.3170/2003, πρέπει να προσαρµοσθεί µε τις διατάξεις 
του ως άνω νόµου, µέσα σε ένα έτος από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού»). 

(Με την υπ' αριθµ. 1168/50249/22-4-13 εγκύκλιο Υπ. Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων, ορίζεται ότι : “Στον πίνακα που ακολουθεί 
περιλαµβάνονται οι περιορισµοί που καταργούνται για την έναρξη λειτουργίας 
κτηνιατρείων και κτηνιατρικών κλινικών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 
του ν. 3919/2011. 



"ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΡΟΥΕΙ ΣΤΟΝ Ν. 3919/2011 ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ Αρθρο 4 
παρ. 1 εδάφιο πρώτο του ν.604/1977 «Περί ιδρύσεως και λειτουργίας Ιδιωτικών 
Ιατρείων, Κλινικών και Ενδιαιτηµάτων ζώων.» (Α 163), όπως ισχύει, για τη 
συµµόρφωση µε την περ. ζ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3919/2011. 

Περιορισµός που καταργείται: 

Η απαγόρευση της άσκησης του κτηνιατρικού επαγγέλµατος υπό εταιρική µορφή, 
επιτρεπόµενης µόνο της ατοµικής άσκησης του. Επιτρέπεται η ίδρυση και 
λειτουργία ιατρείων ζώων ή κτηνιατρείων και κλινικών ζώων ή κτηνιατρικών 
κλινικών µόνο από φυσικά πρόσωπα, κτηνιάτρους ... βλ. Και επ. Διατάξεις της ως 
άνω εγκύκλίου). 

2.Δια την ίδρυσιν των εν τη προηγουµένη παράγραφω αναφεροµένων 
καταστηµάτων, εξαιρέσει των Κτηνιατρείων µικρών ή µεγάλων ζώων, απαιτείται 
άδεια του οικείου Νοµάρχου, εκδιδοµένη τη εισηγήσει της αρµοδίας κτηνιατρικής 
υπηρεσίας και µετά σύµφωνον γνώµην της Επιτροπής, του άρθρ. 5. Η άδεια 
ιδρύσεως ανακαλείται υποχρεωτικώς υπό της εκδούσης αρχής εάν εντός διετίας 
δεν εγένετο έναρξις λειτουργίας. 

3.Ο τύπος ως και πάσα λεπτοµέρεια ως προς τον τρόπον εκδόσεως της ως άνω 
αδείας, καθορίζονται δια κοινών αποφάσεων των Υπουργών Γεωργίας και 
Κοινωνικών Υπηρεσιών, δηµοσιευοµένων δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως. 

 

Αρθρον 5 

Επιτροπή 

1. Η Επιτροπή ήτις γνωµοδοτεί επί της χορηγήσεως αδειών ιδρύσεως κλινικών και 
Ενδιαιτηµάτων ζώων, συντίθεται εκ των κάτωθι: 

α. Του Προϊσταµένου της κτηνιατρικής υπηρεσίας του Νοµού ή του Αναπληρωτού 
του, ως Προέδρου. 

β. Ενός υγειονοµικού οργάνου ως εκπροσώπου της οικείας Δ/νσεως ή Τµήµατος 
Κοιν. Υπηρεσιών της Νοµαρχίας, και 

γ. Ενός τεχνικού ως εκπροσώπου της Δ/νσεως Τεχνικών υπηρεσιών του Νόµου. 

2. Η ως άνω επιτροπή συγκροτείται δι'αποφάσεως του Νοµάρχου υπό του οποίου 
ορίζονται και τα υπό στοιχ. β και γ µέλη µετά του αναπληρωτού αυτών. 

[Αρχή Τροποποίησης] «3. Η Επιτροπή, ύστερα από αίτηση του ενδιαφεροµένου, η 
οποία συνοδεύεται από τεχνική µελέτη σχετικά µε την κτιριακή συγκρότηση της 
υπό ίδρυσης µονάδας, καθώς και από χρηµατικό παράβολο υπέρ του Δηµοσίου, το 
οποίο καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, 
αν πρόκειται για ενδιαίτηµα ζώου και το παράβολο του άρθρου 92 του ν. 
4442/2016, αν πρόκειται για κτηνιατρική κλινική, διενεργεί αυτοψία στο ακίνητο 
και εξετάζει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του π.δ. 463/1978 (Α' 96) µέσα σε 
έναν (1) µήνα από την κατάθεση της αίτησης. Στα µέλη της Επιτροπής δεν 
καταβάλλεται πρόσθετη αµοιβή.» - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ. 
2 (ΑΡΘΡΟ 95, ΠΑΡ. 5, Ν. 4442/16) ΤΟΥ Ν. 4711/20, ΦΕΚ-145 Α/29-7-20 [Τέλος 
Τροποποίησης] 



(Για τη σύνθεση των επιτροπών, που διατηρήθηκαν σε ισχύ- βλ. παρ.11 άρθρ. 2 
της 279661/26-26 Απριλ. 1982 (ΦΕΚ Β'215), διόρθωση σφαλµάτων ΦΕΚ Β' 
564/9.8.1982, αποφ. Υπουργ. Προεδρίας Κυβερνήσεως και Γεωργίας. 

 

[Αρχή Τροποποίησης] «Αρθρο 6 

Έγκριση λειτουργίας κτηνιατρείων και κτηνιατρικών κλινικών - Άδεια 
λειτουργίας ενδιαιτηµάτων ζώων 

1. Για τη λειτουργία κτηνιατρείου και κτηνιατρικής κλινικής απαιτείται έγκριση 
λειτουργίας και για τη λειτουργία ενδιαιτήµατος ζώων απαιτείται άδεια λειτουργίας, 
η οποία χορηγείται από την προϊστάµενη κτηνιατρική αρχή της οικείας 
Περιφερειακής Ενότητας ύστερα από αίτηση του ενδιαφεροµένου, εφόσον: 

α) Προκειµένου περί κτηνιατρείων µικρών ή µεγάλων ζώων: 

αα) Υποδεικνύεται µε την αίτηση κτηνίατρος, ως επιστηµονικός υπεύθυνος, ο 
οποίος πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 10. 

αβ) Συνυποβάλλεται τοπογραφικό διάγραµµα µε κάτοψη των εγκαταστάσεων και 
των απαιτούµενων χώρων σε κλίµακα 1:50. 

αγ) Συνυποβάλλεται περιγραφική έκθεση του εξοπλισµού του καταστήµατος. 

Η κτηνιατρική υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής Ενότητας αναζητά 
αυτεπαγγέλτως αντίγραφο Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης του διοικητικού 
υπεύθυνου και του επιστηµονικού υπεύθυνου, όπως ορίζονται στο άρθρο 10. 

β) Προκειµένου περί κλινικής: 

βα) Υφίσταται έγκριση ίδρυσης αυτής. 

ββ) Υποδεικνύεται µε την αίτηση κτηνίατρος, ως επιστηµονικός υπεύθυνος, ο 
οποίος πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 10. 

βγ) Συνυποβάλλεται τοπογραφικό διάγραµµα µε κάτοψη των εγκαταστάσεων και 
του οικοπέδου σε κλίµακα 1:50, και 

βδ) Συνυποβάλλεται περιγραφική έκθεση του εξοπλισµού του καταστήµατος. 

Η κτηνιατρική υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής Ενότητας αναζητά 
αυτεπαγγέλτως αντίγραφο Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης του διοικητικού 
υπεύθυνου και του επιστηµονικού υπεύθυνου, όπως ορίζονται στο άρθρο 10. 

γ) Προκειµένου περί ενδιαιτήµατος ζώων: 

γα) Υφίσταται άδεια ίδρυσης αυτού. 



γβ) Υποβάλλεται µε την άδεια υπεύθυνη δήλωση κτηνιάτρου, κατόχου αδείας 
ασκήσεως επαγγέλµατος σε ισχύ, ότι αναλαµβάνει την υγειονοµική επίβλεψη και 
εποπτεία του ενδιαιτήµατος. 

γγ) Συνυποβάλλεται τοπογραφικό διάγραµµα µε κάτοψη των εγκαταστάσεων και 
του οικοπέδου σε κλίµακα 1:50. 

γδ) Συνυποβάλλεται έκθεση περιγραφική του εξοπλισµού του καταστήµατος. 

2. α) Η έναρξη λειτουργίας ή η µεταφορά ενδιαιτήµατος ζώων δηλώνονται 
εγγράφως εντός δέκα (10) ηµερών προς την αρµόδια κτηνιατρική αρχή και το 
οικείο αστυνοµικό τµήµα. 

β) Σε περίπτωση µεταφοράς κτηνιατρικής κλινικής ή κτηνιατρείου, η κτηνιατρική 
υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας, εντός των ορίων της οποίας έχει 
µεταφερθεί η κτηνιατρική κλινική ή το κτηνιατρείο, ενηµερώνει εγγράφως την 
κτηνιατρική υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας εντός της οποίας η κτηνιατρική 
κλινική ή το κτηνιατρείο ήταν εγκατεστηµένα πριν από τη µεταφορά, µέσα σε δέκα 
(10) ηµέρες από τη µεταφορά.» - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ,. ΩΣ ΑΝΩ, ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 
6 (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΘ. ΕΔΑΦΙΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡ. Α ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ 
ΠΕΡ. Β ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 2) ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ. 2 (ΑΡΘΡΟ 93, ΠΑΡ. 1, 
Ν. 4442/16) ΤΟΥ Ν. 4711/20, ΦΕΚ-145 Α/29-7-20 - (βλ. Και άρθρο 2 
(άρθρο 95 (Μεταβατικές και καταργούµενες διατάξεις) ν. 4442/16) ν. 
4711/20) – ΕΙΧΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14 ΤΟΥ Ν. 
3170/03, ΦΕΚ-191 Α’ [Τέλος Τροποποίησης] 

(Βλ. Και άρθρα 96-101 (Απλούστευση πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας 
δραστηριοτήτων εκτροφής, αναπαραγωγής και εµπορίας ζώων συντροφιάς ) Ν. 
4442/16, όπως αυτά προστέθηκαν µε το άρθρο 3 του ν. 4711/20, ΦΕΚ-145 Α/29-
7-20) 

 

[Αρχή Τροποποίησης] «Αρθρο 7 

Κωλύµατα χορήγησης έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας κτηνιατρικής 
κλινικής και έγκρισης λειτουργίας κτηνιατρείου 

1. Έγκριση ίδρυσης και έγκριση λειτουργίας κτηνιατρικής κλινικής, καθώς και 
έγκριση λειτουργίας κτηνιατρείου δεν χορηγούνται: 

α) Σε όσους έχουν καταδικασθεί για ποινικά αδικήµατα τα οποία συνεπάγονται 
αποστέρηση θέσεων και αξιωµάτων ή απαγόρευση άσκησης επαγγέλµατος. 

β) Σε όσους έχουν καταδικασθεί για παράβαση ποινικών διατάξεων του ν. 
4139/2013 (Α' 74). 

2. Τα πρόσωπα της παρ. 1 δεν µπορεί να ορίζονται διοικητικοί ή επιστηµονικοί 
υπεύθυνοι κτηνιατρικής κλινικής ή κτηνιατρείου.» - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΩΣ ΑΝΩ, 
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ, ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ ΤΗΣ 
ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡ.2) ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ. 2 (ΑΡΘΡΟ 93, ΠΑΡ. 2, Ν. 4442/16 ) ΤΟΥ Ν. 
4711/20, ΦΕΚ-145 Α/29-7-20 - (βλ. Και άρθρο 2 (άρθρο 95 (Μεταβατικές 
και καταργούµενες διατάξεις) ν. 4442/16) ν. 4711/20) [Τέλος 
Τροποποίησης] 



 

Αρθρον 8 

Διακοπή λειτουργίας 

Η λειτουργία Κλινικής ή Ενδιαιτήµατος ζώων διακόπτεται προσωρινώς µέχρις εξ 
µηνών ή οριστικώς, δι'αποφάσεως της χορηγησάσης την άδειαν αρχής. 

α. Κατόπιν δηλώσεως του προς ον εχορηγήθη η άδεια 

β. Λόγω επελεύσεως εν των προσώπω του αδειούχου τινός των εν τη παρ. 1 του 
προηγουµένου άρθρου επιπτώσεων. 

γ. Εις τα περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρ. 12. 

δ.Εις τας περιπτώσεις καθ'ας προκαλούνται εκ της λειτουργίας των ως άνω 
καταστηµάτων επιβλαβείς επιπτώσεις επί της υγιεινής του περιβάλλοντος, τούτου 
διαπιστουµένου υπό της Επιτροπής του άρθρ. 5, τη εισηγήσει των παρ. 1 του 
άρθρ. 12 αρχών, δι'επιτοπίου υπ'αυτής ερεύνης παρουσία του αδειούχου ή 
εκπροσώπου αυτού. 

 

[Αρχή Τροποποίησης] «Αρθρο 9 

Μεταβίβαση σε τρίτους και µεταφορά ενδιαιτήµατος ζώων, κτηνιατρείου 
και κτηνιατρικής κλινικής 

α) Με εξαίρεση την κληρονοµική διαδοχή και υπό την προϋπόθεση της τήρησης 
του άρθρου 7, η µεταβίβαση σε τρίτους και η µεταφορά της εκµετάλλευσης των 
ενδιαιτηµάτων ζώων θεωρούνται ίδρυση νέων, για τα οποία εφαρµόζονται οι 
ισχύουσες διατάξεις κατά τον χρόνο της µεταβίβασης ή της µεταφοράς. 

β) Σε περίπτωση µεταβίβασης κτηνιατρείου και κτηνιατρικής κλινικής σε τρίτους, 
εφαρµόζεται η παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4442/2016 (Α' 230), υπό την 
προϋπόθεση ότι συνεχίζουν να τηρούνται οι όροι χορήγησης της έγκρισης 
λειτουργίας του κτηνιατρείου και της έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας της 
κτηνιατρικής κλινικής. 

γ) Η µεταφορά των κτηνιατρείων και των κτηνιατρικών κλινικών θεωρείται ίδρυση 
νέων, για τα οποία εφαρµόζονται οι ισχύουσες διατάξεις κατά τον χρόνο της 
µεταφοράς για την ίδρυση και τη λειτουργία τους.» - ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 
ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ. 2 (ΑΡΘΡΟ 93, ΠΑΡ.3, Ν. 4442/16) ΤΟΥ Ν. 4711/20, ΦΕΚ-145 Α/29-
7-20 - (βλ. Και άρθρο 2 (άρθρο 95 (Μεταβατικές και καταργούµενες 
διατάξεις) ν. 4442/16) ν. 4711/20) [Τέλος Τροποποίησης] 

(Βλ. Και άρθρα 96-101 (Απλούστευση πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας 
δραστηριοτήτων εκτροφής, αναπαραγωγής και εµπορίας ζώων συντροφιάς ) Ν. 
4442/16, όπως αυτά προστέθηκαν µε το άρθρο 3 του ν. 4711/20, ΦΕΚ-145 Α/29-
7-20) 

 



[Αρχή Τροποποίησης] «Αρθρο 10 

Διοικητική και επιστηµονική ευθύνη λειτουργίας 

1. Τη διοικητική ευθύνη λειτουργίας κτηνιατρείου, κτηνιατρικής κλινικής ή 
ενδιαιτήµατος ζώων έχει το φυσικό πρόσωπο, στο όνοµα του οποίου εκδίδεται η 
έγκριση λειτουργίας κτηνιατρείου και κτηνιατρικής κλινικής ή η άδεια λειτουργίας 
ενδιαιτήµατος ζώων και, εφόσον η έγκριση ή η άδεια λειτουργίας εκδίδεται στο 
όνοµα νοµικού προσώπου, ο νόµιµος εκπρόσωπός του ή άλλο φυσικό πρόσωπο 
που ορίζεται από αυτόν και έχει γνωστοποιηθεί στις αρµόδιες αρχές. 

2. Την επιστηµονική ευθύνη κτηνιατρείου και κτηνιατρικής κλινικής έχει ο 
κτηνίατρος που ορίζεται µε την έγκριση λειτουργίας, ο οποίος πρέπει να κατέχει 
πτυχίο κτηνιατρικής ηµεδαπού ή αλλοδαπού Πανεπιστηµίου ή ισότιµου ανώτατης 
σχολής, άδεια άσκησης του κτηνιατρικού επαγγέλµατος στην Ελλάδα και να είναι 
εγγεγραµµένος σε αναγνωρισµένο κτηνιατρικό σύλλογο. 

3. Το πρόσωπο που έχει την επιστηµονική ευθύνη απαλλάσσεται από αυτήν από 
την κοινοποίηση προς την αρµόδια αρχή έγγραφης δήλωσης του διοικητικού 
υπεύθυνου περί απαλλαγής από τα καθήκοντά του ή µετά από την πάροδο 
δεκαπέντε (15) ηµερών από την υποβολή της παραίτησής του. Η αντικατάσταση 
του επιστηµονικού υπεύθυνου είναι υποχρεωτική εντός δέκα (10) ηµερών από την 
αποχώρησή του µε οποιονδήποτε τρόπο. Σε κάθε περίπτωση, η αντικατάσταση 
γνωστοποιείται στην αρµόδια αρχή. 

4. Οι ιδιότητες του διοικητικού και επιστηµονικού υπεύθυνου του κτηνιατρείου ή 
της κτηνιατρικής κλινικής µπορούν να συµπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο, εφόσον αυτό 
είναι κτηνίατρος, σύµφωνα µε την παρ. 2. 

5. Προκειµένου περί ενδιαιτήµατος ζώων, την υγειονοµική επίβλεψη και εποπτεία 
έχει ο κτηνίατρος που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν, ο οποίος την αποδέχεται µε 
δήλωσή του, η οποία γνωστοποιείται στην αρµόδια αρχή.» - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΩΣ 
ΑΝΩ, ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΤΙΚ. ΤΩΝ ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ 4) ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ. 
2 (ΑΡΘΡΟ 93, ΠΑΡ. 4, Ν. 4442/16) ΤΟΥ Ν. 4711/20, ΦΕΚ-145 Α/29-7-20 -
 (βλ. Και άρθρο 2 (άρθρο 95 (Μεταβατικές και καταργούµενες διατάξεις) 
ν. 4442/16) ν. 4711/20) --//-- ΕΙΧΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ 
ΑΡΘΡΟΥ 14 ΤΟΥ Ν. 3170/03, ΦΕΚ-191 Α’ [Τέλος Τροποποίησης] 

 

Αρθρον 11. 

Υποχρεώσεις Κτηνιάτρου - Τηρούµενα Βιβλία 

1. Αι υποχρεώσεις του έχοντος την επιστηµονικήν ευθύνην [Αρχή 
Τροποποίησης] κτηνιατρείων µικρών ή µεγάλων ζώων – ΠΡΟΣΘ. ΛΕΞΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14 ΤΟΥ Ν. 3170/03, ΦΕΚ-191 Α’ [Τέλος 
Τροποποίησης] Κλινικής ή την υγειονοµικών εποπτείαν Ενδιαιτήµατος ζώων 
κτηνιάτρου ρυθµίζονται δια Δ/τος εκδιδοµένου προτάσει του Υπουργού Γεωργίας. 
Δια του αυτού Δ/τος καθορίζονται τα υποχρεωτικώς τηρούµενα βιβλία και λοιπά 
στοιχεία υπό των εν λειτουργία καταστηµάτων της παρ. 1 του άρθρ. 3 



2. Υπό των κλινικών και Ενδιαιτηµάτων ζώων, πλέον των, κατά την εν τη 
προηγουµένη παραγράφω, καθορισθησοµένων βιβλίων τηρούνται, αντιστοίχως, 
φύλλα νοσηλείας των ασθενών και βιβλία υγιεινής καταστάσεως εισερχοµένων 
ζώων. 

3.Τα του τρόπου συντάξεως και του περιεχοµένου των φύλλων νοσηλείας, του 
καθορισµού ιατρικής αµοιβής, νοσηλείων, διατηρήσεως ή διαφυλάξεως 
οικοτρόφων ζώων, ως και πάσα ετέρα σχετική λεπτοµέρεια εφαρµογής του 
παρόντος άρθρου, καθορίζονται δι'αποφάσεων του Υπουργείου Γεωργίας, 
δηµοσιευοµένων δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως. 

 

[Αρχή Τροποποίησης] «Αρθρο 12 

Έλεγχος λειτουργίας -Κυρώσεις 

1. Ο έλεγχος της λειτουργίας των κτηνιατρείων, κτηνιατρικών κλινικών και 
ενδιαιτηµάτων ζώων διενεργείται από τις αρµόδιες κτηνιατρικές και υγειονοµικές 
αρχές. 

2. Αν κατά τον έλεγχο κτηνιατρικών κλινικών και ενδιαιτηµάτων ζώων αποδειχθεί 
ότι: 

α) έπαυσε να ισχύει µία από τις προϋποθέσεις χορήγησης της έγκρισης λειτουργίας 
των κτηνιατρικών κλινικών ή της άδειας λειτουργίας των ενδιαιτηµάτων, όπως 
αποχώρηση και µη αντικατάσταση εντός εύλογου χρόνου επιστηµονικού ή 
διοικητικού υπεύθυνου, 

β) ο διοικητικός ή επιστηµονικός υπεύθυνος κτηνιατρικής κλινικής ή ενδιαιτήµατος 
ζώων επέδειξαν ασύγγνωστη αµέλεια κατά την εκτέλεση των εργασιών τους, γ) 
δεν διαθέτουν τα απαραίτητα όργανα και σκεύη για την κανονική λειτουργία τους, 

δ) διαπιστώθηκαν άλλες παραβάσεις του παρόντος νόµου, επιβάλλεται στους 
διοικητικούς υπεύθυνους των κτηνιατρικών κλινικών και των ενδιαιτηµάτων 
πρόστιµο ύψους από εκατό (100) ευρώ έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ ή 
επιβάλλεται προσωρινή διακοπή λειτουργίας τους έως έξι (6) µήνες ή επιβάλλονται 
σωρευτικά οι δύο κυρώσεις της παρούσας. Σε περίπτωση υποτροπής, µπορεί να 
επιβληθεί και οριστική διακοπή λειτουργίας της κτηνιατρικής κλινικής ή του 
ενδιαιτήµατος. 

3. Προκειµένου περί κτηνιατρείων, αν κατά τον έλεγχο αποδειχθεί ότι δεν 
υφίσταται µία από τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο π.δ. 463/1978 (Α' 96), 
επιβάλλονται στον διοικητικό υπεύθυνο του κτηνιατρείου οι κυρώσεις της παρ. 2. 

4. Οι κυρώσεις των παρ. 2 και 3 επιβάλλονται µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου 
της οικείας Περιφέρειας, µετά από εισήγηση της κτηνιατρικής υπηρεσίας της 
οικείας Περιφερειακής Ενότητας και εκτελούνται από όργανα της κτηνιατρικής 
υπηρεσίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας µε τη συνδροµή των αστυνοµικών 
αρχών. 

5. α) Σε όποιον λειτουργεί χωρίς να έχει αιτηθεί και αποκτήσει την απαιτούµενη 
έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας κτηνιατρικής κλινικής ή την απαιτούµενη έγκριση 



λειτουργίας κτηνιατρείου επιβάλλονται διοικητικό πρόστιµο από πεντακόσια (500) 
ευρώ έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ και η οριστική διακοπή λειτουργίας της 
κτηνιατρικής κλινικής ή του κτηνιατρείου. Οι κυρώσεις της παρούσας επιβάλλονται 
µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου της οικείας Περιφέρειας, µετά από εισήγηση 
της κτηνιατρικής υπηρεσίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και η κύρωση της 
οριστικής διακοπής λειτουργίας εκτελείται από όργανα της κτηνιατρικής υπηρεσίας 
της οικείας Περιφέρειας Ενότητας µε τη συνδροµή των αστυνοµικών αρχών. 

βλ. την υπ’αριθµ. 281/41956/21 (ΦΕΚ 635 Β/17-2-2021) απόφαση : 
Καθορισµός των κριτηρίων επιµέτρησης και υπολογισµός του ύψους των 
διοικητικών προστίµων που επιβάλλονται στις κτηνιατρικές κλινικές, στα 
κτηνιατρεία και στις επιχειρήσεις εκτροφής, αναπαραγωγής και εµπορίας ζώων 
συντροφιάς σε περίπτωση έλλειψης έγκρισης ίδρυσης και έγκρισης λειτουργίας 
αυτών. 

β) Στα ενδιαιτήµατα ζώων που λειτουργούν χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, 
επιβάλλονται το διοικητικό πρόστιµο της παρ. 2 και η οριστική διακοπή της 
λειτουργίας τους, η οποία εκτελείται από όργανα της κτηνιατρικής υπηρεσίας της 
οικείας Περιφέρειας, µε τη συνδροµή των αστυνοµικών αρχών.» -
 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΩΣ ΑΝΩ, ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΤΙΚ. ΤΩΝ ΠΑΡ. 2 
ΚΑΙ 5) ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ. 2 (ΑΡΘΡΟ 93, ΠΑΡ. 5, Ν. 4442/16) ΤΟΥ Ν. 4711/20, ΦΕΚ-
145 Α/29-7-20 --//-- (Με το άρθρο 2 (ΑΡΘΡΟ 94 (Εξουσιοδοτική διάταξη) 
Ν. 4442/16) του Ν. 4711/20, ορίζεται ότι : “Με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 
µπορεί να ρυθµίζονται ειδικότερα ζητήµατα σχετικά µε τις διοικητικές κυρώσεις της 
περ. α' της παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 604/1977, όπως ιδίως η κλιµάκωση 
αυτών, σύµφωνα µε το άρθρο 15 του παρόντος (ν. 4442/16)” - βλ. Και άρθρο 2 
(άρθρο 94 ν. 4442/16) ν. 4711/20, για τυχόν µεταγενέστερες 
ενηµερώσεις) --//-- (βλ. Και άρθρο 2 (άρθρο 95 (Μεταβατικές και 
καταργούµενες διατάξεις) ν. 4442/16) ν. 4711/20) [Τέλος Τροποποίησης] 

(Βλ. Και άρθρα 96-101 (Απλούστευση πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας 
δραστηριοτήτων εκτροφής, αναπαραγωγής και εµπορίας ζώων συντροφιάς ) Ν. 
4442/16, όπως αυτά προστέθηκαν µε το άρθρο 3 του ν. 4711/20, ΦΕΚ-145 Α/29-
7-20) 

 

Αρθρον 13. 

Ενστάσεις 

1. Κατά των εν τοις άρθρ. 8 και 12 παρ. 1 έως 4 αποφάσεων, οι ενδιαφερόµενοι 
δύνανται να ασκήσουν ένστασιν εντός προθεσµίας 15 ηµερών από της επί 
αποδείξει κοινοποιήσεως των, ενώπιον του προϊσταµένου της οικείας κτηνιατρικής 
υπηρεσίας. Ούτος άµα τη λήψει της ενστάσεως, εισηγείται εις τον Νοµάρχην την 
συγκρότησιν επιτροπής, απαρτιζοµένης υπό του ιδίου, ενός εκπροσώπου του 
οικείου Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής και του Προέδου ή ετέρου εκπροσώπου του 
επαγγελµατικού Κτηνιατρικού Συλλόγου της περιφερείας του ενδιαφεροµένου, ήτις 
εντός προθεσµίας 15 ηµερών, από της συγκροτήσεώς της, αποφαίνεται οριστικώς 
επί της ενστάσεως. Εις τα µέλη της Επιτροπής δεν καταβάλλεται πρόσθετος 
αµοιβή. 



2.Δι'αποφάσεως του επιβαλόντος την ποινήν εκδιδοµένης βάσει της ως άνω 
αποφάσεως της επιτροπής επικυρούται, µειούται, ή εξαλείφεται η επιβληθείσα 
ποινή. Η απόφασις αυτή είναι οριστική και τελεσίδικος. 

3. Η προθεσµία ασκήσεως της ενστάσεως και η άσκησις ταύτης αναστέλλουν, κατά 
περίπτωσιν την εκτέλεσιν των επιβληθεισών ποινών επί των περιπτ. γ' και δ'των 
άρθρων 8 και 12 παρ. 1 έως 4 µέχρι παρόδου της προς άσκησιν προθεσµίας ή 
εκδόσεως της επί ταύτης οριστικής αποφάσεως της Επιτροπής. 

 

Άρθρον 14. 

Το άρθρον του από 18.10.1925 Ν. Δ/τος «περί Ιδρυµάτων υγιεινής και ιατρικής εν 
γένει» αντικαθίσταται ως κάτωθι: 

«Άρθρον 1 

Τα εν τω Κράτει λειτουργούντα, Λυσσιατρεία και έτερα ιδρύµατα σκοπούντα την 
πρόληψιν ή την θεραπείαν των λοιµωδών ή άλλων νόσων ανθρώπων ή την 
παρασκευήν ορών, τοξινών, εµβολίων ή άλλων παροµοίων συσκευασµάτων προς 
προφυλακτικόν, διαγνωστικόν ή θεραπευτικόν σκοπόν διατελούν υπό τον έλεγχον 
του Κράτους, ασκούµενον υπό του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών». 

 

Μεταβατική διάταξις 

Αρθρον 15. 

Αι κατά την δηµοσίευσιν του παρόντος λειτουργούσαι Κλινικαί, Ιατρεία και 
Ενδιαιτήµατα ζώων υποχρεούνται όπως εντός 2ετίας προσαρµοσθούν προς τα 
διατάξεις του παρόντος. 

 

Αρθρον 16. 

Καταργητική διάταξις 

Από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος, καταργείται το Ν.Δ. 940/1971 "περί 
ιδρύσεως και λειτουργίας ιδιωτικών κτηνιατρικών κλινικών". 

 

Αρθρον 17. 

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από τη δηµοσιεύσεώς του δια της Εφηµερίδος της 
Κυβερνήσεως. 
 
	


